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informacje

Obradowała Rada Gminy
Przyjęcie raportu o stanie oświaty, sprawozdań z realizacji budżetu za I półrocze,
uchwał w sprawie zmiany fragmentów „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Poraj” i w sprawie sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz podział gminy na okręgi

- zdominowały porządek XXVI sesji Rady Gminy Poraj, która obradowała
w piątek 28 września.
wyborcze

Szanowni Państwo,
Zapraszam do lektury najnowszego numeru „Kuriera Porajskiego”, miesięcznika naszej gminy.
Jak zwykle odnajdą w
nim Państwo mnóstwo
interesujących relacji z
wydarzeń, imprez kulturalnych,

sportowych

i szkolnych mijającego
miesiąca.

Szczególną

uwagę pragnę zwrócić na
tekst traktujący o najstarszym polskim profesorze
Antonim Rosikoniu, związanym z naszymi ziemia-

Radni wysłuchali sprawozdania z pracy wójta Łukasza Stachery od ostatniej sesji Rady
Gminy, czyli od czerwca 2012 r. Sprawozdanie
obejmowało pracę Wójta i Urzędu Gminy w
zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych,
działalności Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, Ewidencji Ludności, referatów UG
oraz zewnętrznej aktywności Wójta. Informację z działalności Przewodniczącej Rady Gminy przedstawiła Katarzyna Kaźmierczak.
Podjęto uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Nr 72(XIII)2011Rady Gminy Poraj z dnia 23
września 2011 roku w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Poraj (mpzp), w sprawie zmiany fragmentów
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poraj”,
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Poraj w sołectwie
Choroń, w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Poraj w sołectwie Choroń, w sprawie
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Poraj w sołectwie Masłońskie, w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Poraj w sołectwie Poraj. Ponadto
przedmiotem obrad były uchwały z zakresu
gospodarki nieruchomościami, w sprawie:

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
na rzecz Gminy Poraj i zbycie nieruchomości
stanowiących własność Gminy Poraj. Podjęto
uchwałę w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny
Ośrodek Kultury im. Janusza Gniatkowskiego
w Poraju oraz w sprawie nadania nazw ulic w
miejscowości Poraj: Kwiatowa i Spacerowa.
Przyjęto regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Poraj. Uznano za bezzasadną skargę na działalność Wójta Gminy. Uchwalono podział Gminy Poraj na
okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz
liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu. W związku ze śmiercią radnego Jana Dudy
wygaszono mandat radnego. Przedmiotem
były również uchwały w sprawie: zmian w
budżecie Gminy Poraj na 2012 rok, zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej, udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Myszkowskiego i określenia lokalizacji przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poraj oraz warunków
i zasad korzystania z tych obiektów. Ponadto
wręczono nagrody w II Konkursie Gminnym
„Na najpiękniejszy ogród Gminy Poraj”.

mi. Ponadto, jak zwykle

Serdecznie zapraszamy na

informacje o realizacji

Gminne Obchody Narodowego Święta 11 Listopada

bieżących inwestycji.
Serdecznie

zapraszam

do lektury „Kuriera Porajskiego”.

Paweł Krzyczmonik
Referat Promocji,
Kultury i Sportu
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Uroczystości oficjalne, rozpoczną się Mszą Świętą w kościele parafialnym pod Wezwaniem
Najświętszego Serca Pana Jezusa z udziałem pocztów sztandarowych, a następnie odbędzie
się przemarsz i złożenie kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystości zakończą się częścią artystyczną pod pomnikiem.
PROGRAM:
godz. 9.30 - Msza Święta w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Poraju z udziałem pocztów sztandarowych
godz. 10.30 - Przemarsz ulicami miejscowości z towarzyszeniem Orkiestry Dętej z Poraja,
pocztów sztandarowych
11.00 - złożenie kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego
11.25 - Program artystyczny pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego:
Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Poraj”, Zespół Wokalno – Taneczny „Nastolatki”,
KGW „Porajanki”
15.00 - msza pod Pomnikiem-Mogiłą Poległych w Dębowcu.
Serdecznie zapraszamy.

inwestycje

Rusza budowa oczyszczalni ścieków
w Żarkach Letnisku i Masłońskim
Urząd Gminy Poraj ogłosił przetarg na budowę oczyszczalni ścieków w Żarkach Letnisku i Masłońskim oraz na budowę
kolektora odprowadzającego ścieki oczyszczone do rzeki Warty. Można śmiało powiedzieć, że to historyczny moment
dla Żarek Letniska i Masłońskiego. Problemy związane z lokalizacją oczyszczalni, które zrodziły się w minionej kadencji,
powodując znaczne opóźnienie w realizacji inwestycji, udało się definitywnie pokonać. Inwestycja, na którą mieszkańcy obu
miejscowości czekali całe pokolenia, zgodnie z zapowiedziami wójta, rusza w tym roku.
Dzięki nowej oczyszczalni ścieków
zmniejszy się zanieczyszczenie lokalnego
środowiska naturalnego, poprawie ulegnie jakość wód oraz zmniejszy się groźba zanieczyszczenia gruntów poprzez
zmniejszenie ilości nieoczyszczanych
ścieków zrzucanych do odbiorników naturalnych oraz poprawę dostępu mieszkańców do nowoczesnej infrastruktury
kanalizacyjnej. To istotne, zważywszy na
fakt, jaką wagę przywiązują władze Gminy i mieszkańcy tych sołectw do ekologii,
m.in. poprzez społeczne akcje „Czysty Las,
Czyste Letnisko” i „Zalew w Poraju, czysto
jak w raju”, realizowane w obu miejscowościach. Poślizg w realizacji inwestycji
powstał w trakcie minionej kadencji, gdy
na skutek pomyłki, spowodowanej czyn-

nikiem ludzkim, błędnie wyznaczono lokalizację inwestycji. Spowodowało to szereg dodatkowych komplikacji, znaczne
opóźnienie w realizacji inwestycji i wzrost
zniecierpliwienia mieszkańców tej części
gminy. Dziś wszystkie te problemy udało
się pokonać. Nic nie stoi na przeszkodzie
do realizacji inwestycji. „Cieszę się, że udało
nam się już rozpocząć realizację tak długo
oczekiwanej przez mieszkańców Żarek Letniska i Masłońskiego inwestycji. Mogła ona
rozpocząć się dzięki zaangażowaniu części
radnych z Żarek Letniska i radnej z Masłońskiego, za co dziękuję oraz naszej determinacji w dążeniu do realizacji tej inwestycji”
– podkreśla Łukasz Stachera, wójt gminy
Poraj. Mowa oczywiście o radnych z obu
miejscowości Barbarze Trząskowskiej –

Szcześniak, Krzysztofie Klimku i Annie
Zagrobie, którzy intensywnie zabiegali o
realizację tego zadania inwestycyjnego.
Oczyszczalnia ścieków ma kosztować w
sumie ok. 6 mln zł, w jej budowie partycypować będzie Gmina i Miasto Koziegłowy,
z którą zostało już podpisane stosowne
porozumienie. Wówczas, po wyłonieniu
najkorzystniejszej oferty, z wyłonionym
przedsiębiorstwem zostanie podpisana
umowa na budowę. Realizacja prac w najbliższych miesiącach będzie uzależniona
w głównej mierze od czynników atmosferycznych, a największą część inwestycji
przewidziano do realizacji w 2013 roku.
To niewątpliwie największa inwestycja
Gminy Poraj w sołectwach Żarki Letnisko
i Masłońskie w tej kadencji.

W Gminie Poraj powstaje kompleks sportowo-kulturalno-rekreacyjny
Duża scena wraz z widownią, skatepark, bieżnie lekkoatletyczne oraz szereg innych urządzeń powstaną w ciągu najbliższego
roku przy istniejącym kompleksie sportowym „Orlik 2012” w Poraju. Powstanie w ten sposób największy, w najbliższej
okolicy, kompleks sportowo-kulturalno-rekreacyjny. Właśnie ogłoszony został przetarg, który wyłoni wykonawcę.
Gmina Poraj ma szansę stać się wiodącym
punktem na kulturalno–sportowo-rekreacyjnej mapie regionu. Wszystko za sprawą
powstającej tu dużej infrastruktury wokół
istniejącego kompleksu sportowego „Orlik
2012”. Obecnie funkcjonują na tym terenie:
hala sportowa, wielofunkcyjny obiekt „Orlik 2012”, siłownia zewnętrzna, plac zabaw,
boisko do plażówki, kamień i ścianka do
wspinaczki, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem korzystających, głównie
dzieci i młodzieży. Już wkrótce ta istniejąca infrastruktura sportowa zamieni się
w duży kompleks kulturalno–sportoworekreacyjny, który powstanie w ramach
środków pochodzących z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na „Kompleksowe zagospodarowanie infrastruktury około turystycznej – kompleks rekreacyjno – sportowo
– kulturalny w Poraju”. Prace rozpoczną
się w tym roku. Koszt inwestycji to kwota
rzędu ok. 1,6 mln zł, a w jej ramach po-

wstaną - w części rekreacyjno - sportowej:
pełnowymiarowa bieżnia lekkoatletyczna
i bieżnia do biegów krótkich, skate park z
rampą oraz torem dla rolkarzy i deskorolkowców, zewnętrzne stoły do ping ponga
i szachów, trybuny „Orlika” na 200 miejsc;
natomiast w części kulturalnej: duża, pełnowymiarowa scena z oświetleniem i nagłośnieniem, widownia z krzesłami na 500
osób. Powstanie również infrastruktura
uzupełniająca w postaci: budynku szatniowo – toaletowo – gospodarczego, par-

kingów, ogrodzenia terenu, chodników,
oświetlenia terenu i monitoringu. „Cieszy
fakt, że tak duża inwestycja jest już na takim
etapie zaawansowania. W tym roku, po wyłonieniu wykonawcy, rozpoczną się prace,
które zakończą się w 2013 roku. Dzięki tej
inwestycji, zdecydowanej poprawie ulegnie
baza rekreacyjna, sportowa i kulturalna w
naszej gminie”. – podkreśla Łukasz Stachera, wójt Gminy Poraj. Obecnie ogłoszony
został przetarg na wyłonienie wykonawcy
inwestycji.
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Gmina Poraj coraz bardziej estetyczna

W zawrotnym tempie postępują prace przy estetyzacji gminy Poraj. Aktualnie powstają alejki w centrum Poraja oraz
zagospodarowywany jest parkowy teren w centrum Żarek Letniska.
Budowa bezpiecznych alejek spacerowych, upiększanie otoczenia, wymiana starych płotów ogrodzeniowych
przy obiektach gminnych – to priorytety
w zakresie prac przy estetyzacji Gminy Poraj. Właśnie teraz trwają zakrojone na szeroką skalę prace. Przyszedł
kres marazmowi, brzydocie i nieładowi
panującemu wokół porajskich bloków
przy ul. Górniczej, gdzie rozpoczęły
się prace przy I etapie budowy alejek
spacerowych. Położonych zostało niemal 1000 m² kostki brukowej i drugie
tyle betonowych obrzeży. W ten sposób
Urząd Gminy zadbał, by mieszkańcy
mogli bezpieczniej poruszać się wokół
bloków, szczególnie osoby starsze, bądź
komfortowo spacerować z dziecięcym
wózkiem. Zrobiło się miło, przytulnie
i zdecydowanie bezpieczniej. O tereny zielone w tym miejscu, zadbać musi
teraz sama wspólnota mieszkaniowa,
która obiecała, że wykona te prace.

Pięknego wyglądu nabiera teren parkowy w centrum Żarek Letniska. Wykonywane są alejki parkowe oraz chodnik
stanowiący dojście do gminnego placu
zabaw. Park zlokalizowany jest w rejonie skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej
z ul. Raczyńskiej. Montowanych jest
obecnie ok. 1200 m² kostki brukowej

oraz obrzeża betonowe, zieleń, parkowe
ławki, których w sumie będzie ponad 20
sztuk, ponadto oświetlenie, odnowienie altany i monitoring. „Wszystkie prace,
podejmujemy z myślą o tym, by wszystkim nam żyło się przyjemniej, w ładnym i
czystym otoczeniu” – podkreśla Łukasz
Stachera, wójt gminy Poraj.

Trwa budowa ronda w Poraju

Trwają intensywne prace przy budowie nowego ronda w Poraju.
Rondo powstaje ze środków Urzędu Marszałkowskiego.
Nowy obiekt drogowy powstaje na
skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej (DW
791), ul. Piłsudskiego i ul. Mickiewicza. Inwestycja ma na celu poprawę
bezpieczeństwa ruchu w okolicach Zalewu Porajskiego. Zważywszy na duży ruch
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w sezonie turystycznym, inwestycja ma
znaczenie nie tylko lokalne. Planowany
termin ukończenia prac przewidziano na
listopad br. Tym sposobem wykonany
zostanie kolejny etap unowocześniania
infrastruktury dróg na terenie Gminy

Poraj. Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, a wykonawcą
inwestycji firma „Drog-Bud” Sp. z o. o.
w Częstochowie. Środki pochodzą z
budżetu Województwa Śląskiego.

edukacja : : bezpieczeństwo : : ekologia

Nauczyciele nagrodzeni

Wójt Gminy Poraj Łukasz Stachera nagrodził wyróżniających w pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczycieli
oraz dyrektorów szkół. Z tej okazji w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli nagrodzeni.

W środę 17 października, w siedzibie
Urzędu Gminy, gościli dyrektorzy
placówek oświatowych oraz nauczyciele
z terenu Gminy Poraj, nagrodzeni przez
Wójta Gminy Poraj Łukasza Stacherę,
za szczególne osiągnięcia dydaktycznowychowawcze. Okazją do uhonorowania
nagrodzonych był przypadający parę dni
temu Dzień Edukacji Narodowej.
W gronie nagrodzonych osób w tym roku
znaleźli się:
Danuta Służałek – Jaworska – dyrektor
Szkoły Podstawowej im. kpt. Leonida
Teligi w Poraju
Beata Rajczyk – dyrektor
Samorządowego Przedszkola
Publicznego „Leśne Skrzaty” w Poraju
Joanna Sawicka – dyrektor
Samorządowego Przedszkola
Publicznego w Żarkach Letnisku
Mariola Wieczorek – nauczyciel Szkoły
Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego
w Jastrzębiu
Anna Zjawińska - nauczyciel Szkoły
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w
Choroniu

Jolanta Kocop - nauczyciel
Szkoły Podstawowej im. Dywizji
J.H.Dabrowskiego w Kuźnicy Starej
Monika Leszczyńska - nauczyciel
Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w
Poraju
Małgorzata Pustuł - nauczyciel
Samorządowego Przedszkola
Publicznego „Leśne Skrzaty” w Poraju
Beata Szczerkowska – nauczyciel
Szkoły Podstawowej im. Pokoju w
Żarkach Letnisku
Jacek Paca - nauczyciel Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Żarkach Letnisku

Agnieszka Cygan - nauczyciel
Samorządowego Przedszkola
Publicznego w Żarkach Letnisku
Anna Szczęsna - nauczyciel Szkoły
Podstawowej im. kpt. Leonida Teligi w
Poraju.
„Składam
wszystkim
nauczycielom
serdeczne życzenia z okazji Dnia Edukacji
Narodowej, dziękując za osiągane efekty
pracy z dziećmi i młodzieżą w wypełnianiu
zadań wychowawczych i edukacyjnych”. –
życzył wójt Łukasz Stachera, wręczając
nagrodzonym okolicznościowe dyplomy
i róże.

Komisariat otwarty, będ dy ury w Poraju
Oficjalnie

Komisariat Policji w Koziegłowach. Po decyzji Komendy Wojewódzkiej Policji o likwidacji
Poraju, swoim zasięgiem komisariat obejmie częściowo gminę Poraj – bez Żarek Letniska i Masłońskiego,
które patrolowane będą przez policjantów z Myszkowa. Dodatkowo trwają rozmowy na temat powołania stałych
dyżurów policji w pomieszczeniach posterunku w Poraju.
otwarto

posterunku w

W piątek 28 września oficjalnie otwarto
Komisariat Policji w Koziegłowach. Jednostka weszła w skład nowych policyjnych
struktur, które decyzją wojewódzkich
władz policji, powołano od 1 września br.
Swoim zasięgiem Komisariat obejmuje
częściowo teren gminy Poraj, sołectwa:
Poraj, Choroń, Jastrząb, Dębowiec,
Kuźnica Stara i Gęzyn. Sołectwa Żarki
Letnisko i Masłońskie zostały objęte patrolem myszkowskich policjantów. W oficjalnym otwarciu komisariatu uczestniczył
m.in. wójt Łukasz Stachera, przekazując
policjantom, którzy patrolować będą
teren naszej gminy, profesjonalną latarkę,

życząc by mogli to robić po zmroku,
dbając o bezpieczeństwo mieszkańców.
Komendantem Komisariatu Policji w
Koziegłowach jest asp.szt. Zbigniew Berski. Dane kontaktowe do Komisariatu:
42-360 Koziegłowy, ul. Zamkowa 14, tel.
(34) 315 32 03.
Dzielnicowy dyżurował będzie w
poniedziałki, środy i piątki w jednym
z pomieszczeń w posterunku Policji w
Poraju. Trwają również rozmowy, by od
wiosny dzielnicowy dyżurował także we
wtorki i czwartki w Żarkach Letnisku.
Z uwagi na fakt, że gmina podzielona
została na dwa rejony: Żarki Letnisko i

Masłońskie obejmuje swym działaniem
Komenda Powiatowa Policji w Myszkowie, a wszystkie pozostałe sołectwa
Komisariat w Koziegłowach. Dyżury
dzielnicowego wprowadzone zostają
celem zapewnienia większego poczucia
bezpieczeństwa mieszkańcom gminy.

Konkurs na najpiękniejszy ogród w Gminie Poraj rozstrzygnięty
Rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy ogród w Gminie
Poraj. Podczas sesji Rady Gminy wręczono nagrody
zwycięzcom konkursu.

Organizowany po raz drugi konkurs na „Najładniejszy ogród

Gminy Poraj” cieszył się sporym zainteresowaniem. Celem
konkursu była poprawa estetyki, wyglądu oraz stanu środowiska
naturalnego Gminy Poraj i wyróżnienie mieszkańców, którzy
kładą nacisk na estetykę otaczającej ich przestrzeni, we
własnych obejściach i ogrodach. Organizatorami konkursu
Nr1 0 /2 0 1 2 Ku rier Pora jski 5
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byli Wójt Gminy Poraj Łukasz Stachera, Referat Gospodarki
Komunalnej i Referat Promocji, Kultury i Sportu. Komisja
konkursowa w składzie: Maria Magdalena Gurbała, sekretarz
Gminy Poraj, Andrzej Kozłowski, rzecznik Gminy Poraj i Anna
Łagodzińska z Referatu Gospodarki Komunalnej, miało
twardy orzech do zgryzienia. Niemal wszystkie przydomowe
obejścia zachwycały, dostarczając wrażeń estetycznych,
bujnymi trawnikami, wspaniałymi wypielęgnowanymi
kwietnikami, pomysłowymi skalnikami oraz koncepcjami
funkcjonalności części wypoczynkowo-ozdobnej. Nie bez
znaczenia była również ogólna estetyka nieruchomości, ład
i porządek, nowatorstwo w upiększeniu otoczenia. Spośród
wszystkich zgłoszonych ogrodów komisja konkursowa
wyłoniła zwycięzców. Pierwszej nagrody nie przyznano. II
miejsca zdobyli ex equo Renata Rogalska i Wojciech Łabuś z
Poraja, Edyta i Zbigniew Ligus z Choronia oraz Robert Barczyk
z Choronia. Komisja przyznała również dwa III miejsca, które
przypadły Hubertowi Hetmańczykowi z Poraja i Adeli Płoch
z Żarek Letniska. Zwycięzcy, w trakcie sesji rady gminy,
która odbyła się w piątek 28 września, otrzymali nagrody w
postaci sprzętu ogrodniczego, ufundowanego przez Urząd

Gminy Poraj. „Gratuluję wszystkim zwycięzcom. Dziękuję, że
dbacie Państwo o swoje najbliższe otoczenie, wygląd ogrodów
i terenów przydomowych, które również składają się na ogólny
estetyczny wizerunek naszej gminy” – mówił wójt Łukasz
Stachera, wręczając wraz z przewodniczącą rady Katarzyną
Kaźmierczak i wiceprzewodniczącym Krzysztofem Klimkiem,
nagrody zwycięzcom konkursu.

Goście z siedmiu krajów europejskich
w porajskim Gimnazjum
Od 8 do 15 października w Gimnazjum im. K. Górskiego w Poraju gościli uczniowie i nauczyciele z siedmiu krajów UE,
realizujących wspólnie projekt „Prawa człowieka w Europie w artystycznych środkach wyrazu”, w ramach unijnego
programu Comenius.
W projekcie uczestniczyli uczniowie z
Francji, Hiszpanii, Cypru, Czech, Niemiec,
Włoch, Grecji i Polski. Pierwszego dnia
wizyty, oprócz powitań i sportowej sztafety lekkoatletycznej pod okiem nauczycieli wf-u, w budynku Gimnazjum odbyło się uroczyste otwarcie międzynarodowej uczniowskiej wystawy fotograficznej
„Prawa człowieka w obiektywie aparatu”.
Goście ze szkół partnerskich wzięli także udział w lekcjach przygotowanych
przez naszych nauczycieli (do wyboru
mieli lekcję polskiej wymowy, lekcję
polskiej historii, biegające dyktando na
angielskim, jajecznicę ze strusiego jaja
na biologii czy lekcję rosyjskiego alfabetu), po czym sami przeprowadzili lekcje
greki, biologii (o cypryjskich słoniach),
wychowania fizycznego (ćwiczyliśmy
zorbę) i muzyki (zajęcia dla zespołu instrumentalnego). Popołudnie to czas
spędzony na warsztatach ceramicznych w Gminnym Ośrodku Kultury. Pod
okiem nauczyciela plastyki Marty Jędrzejewskiej, uczniowie tworzyli płytki
ceramiczne , które połączone utworzą
wspólny obraz- pamiątkę spotkania.
Wtorek poświęcony został dyskusji nad
prawem człowieka do wolności wyznania. Naszym gościom sanktuarium na
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Jasnej Górze oraz cmentarz żydowski w
Żarkach pokazały nauczycielka geografii
Danuta Mędrek oraz nauczycielka języka angielskiego Iwona Pelka. „Muzeum
w Auschwitz- Birkenau stało się bolesną
ilustracją łamania wszystkich podstawowych praw człowieka. Zarówno jego zwiedzanie, jak i warsztaty historyczne, bardzo
mocno poruszyły młodzież biorącą udział
w projekcie.” - powiedziała koordynatorka projektu w Gimnazjum w Poraju,
Monika Leszczyńska, która w środę
opiekowała się grupą, wraz z Moniką
Organą - nauczycielką języka niemieckiego. Środa była również dniem wieczoru kultury polskiej, który zgromadził
w naszej szkole nie tylko zagranicznych
gości. Przybyli także licznie nasi uczniowie i ich rodzice. Ludowe tańce zaprezentował zespół „Kamienica”, wspólnie,
pod okiem choreografów, uczyliśmy
się poloneza. Wieczór uświetnił bufet z
polskimi potrawami - największą popularnością cieszyły się pierogi! Czwartek
to możliwość poznania historii Polskimimo przejmującego chłodu, wizyta w
Krakowie zrobiła furorę. Wspaniałe wrażenia pozostawiły zarówno nowoczesne
Muzeum w podziemiach Rynku, jaki i
okazałe komnaty królewskie na Wawe-

lu. „ Kraków oferował tyle atrakcji, że nie
było łatwo zapanować nad tak dużą,
65-osobową, międzynarodową grupą,
ale dałyśmy radę!” - stwierdziły po wycieczce Joanna Wiktorko, Katarzyna
Kaźmierczak, Diana Sawicka i Justyna Białas, sprawujące tego dnia opiekę
nad gośćmi i polskimi uczniami. Ostatni
dzień spotkania roboczego projektu to
czas na podsumowania, konferencje i
dyskusje nad dalszymi planami współpracy. Goście jednak mieli także kapitalną okazję wziąć udział w obchodach
Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole. Sami uświetnili uroczysty apel występem zmontowanego podczas pobytu w
Polsce zespołu jazzowego nauczycieli,
pod kierunkiem koordynatora projektu
Holgera Schmidta. „Wizyta robocza w
Polsce zakończyła się sukcesem- wszyscy
wracają do swoich domów zadowoleni i
pełni nowych wrażeń i doświadczeń. Jest
to efekt nie tylko dobrej organizacji wizyty
ze strony nauczycieli i pozostałych pracowników naszego Gimnazjum. Sukces
ten był również możliwy dzięki zaangażowaniu uczniów i ich rodziców. Bez współpracy z rodzicami nie dalibyśmy rady tak
wspaniale wywiązać się z obowiązków
gospodarza!” - podsumowuje wizytę

edukacja : : kultura
Beata Cichoń, dyrektor Gimnazjum im.
K. Górskiego w Poraju. Obecny projekt
jest już czwartym projektem międzynarodowym w ramach Comeniusa, realizowanym przez Gimnazjum w Poraju.
Joanna Wiktorko

Tradycje żydowskie muzyką opisane

Od kilku lat Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Aspera” współpracuje z Fundacją im. Księdza Siemaszki z Krakowa. Co
rok najaktywniejsi wolontariusze uczestniczą w warsztatach muzycznych prowadzonych przez Manfreda Lemma z
Niemiec. W tegorocznej odsłonie warsztatów uczestniczyła młodzież z Ukrainy, Niemiec i Polski.
Głównym celem spotkań jest poznawanie tradycji i dziejów społeczeństwa żydowskiego, także Holocaustu, i przekazywanie tej pamięci za pomocą muzyki.
W ciągu kilku dni uczestnicy opanowali
ponad 20 utworów w języku jidysz i hebrajskim. „Teksty utworów nie były wcale
takie łatwe, a śpiewanie ich w szybkim
tempie jeszcze bardziej utrudniało nam zadanie. Jednak piosenki te pozostaną nam
na długo w pamięci.” - wspomina jedna
z uczestniczek. Oprócz zajęć muzycznych odbywały się liczne gry integracyjne i wycieczki. Uczestnicy mieli okazję
zwiedzić krakowski Kazimierz i Opactwo
Benedyktynów w Tyńcu, a Stare Miasto
poznawali podczas gry plenerowej w
mieszanych grupach. Podczas podróży
szlakiem Orlich Gniazd uczestnicy mieli
okazję zobaczyć zamek w Bobolicach, a
podążając Szlakiem Kultury Żydowskiej
cmentarz żydowski w Żarkach – Miasto.
Podsumowaniem tygodnia pracy był
koncert w Żarkach – Miasto. Podczas
dwugodzinnego programu zaprezentowane zostały utwory krakowskiego stolarza i poety Mordechaja Gebirtiga oraz

pieśni poświęcone świętom i uroczystościom żydowskim. Na występ przybyło
około 60 osób, które dzięki charyzmie
Lemma zostały wciągnięte do czynnego
uczestnictwa i wspólnego śpiewania.
Co roku muzyczny repertuar jest urozmaicany o kilka nowych utworów. Na
zajęciach nie da się nudzić, panuje przyjazna atmosfera. Z pierwszym dniem

warsztatów wszyscy są tylko grupą ludzi
z różnych krajów, ale kiedy opada już napięcie związane z koncertem, jest tak jak
mówi Manfred – wszyscy stają się wielką
grupą przyjaciół. Między innymi dzięki
żywiołowej postaci muzyka co roku jest
tyle chętnych do uczestnictwa w zajęciach.
Paulina Bejm
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Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Poraj

Dzień Edukacji Narodowej jest dniem szczególnym - czasem podziękowań wszystkim pracownikom oświaty za trud
dydaktyczno – wychowawczy i zaangażowanie w edukację najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Obchody święta
odbyły się we wszystkich placówkach oświatowych gminy.
Kiedyś Dzień Nauczyciela obecnie Dzień Edukacji Narodowej.
Choć nazwy zmienione, sens tego dnia pozostaje wciąż
ten sam. Uhonorowanie osób związanych z edukacją,
podziękowanie im za ich często trudną pracę. Jest to także
czas podsumowania tego, co zdarzyło się przez ostatni rok w
kontekście nauczania i wychowywania młodego pokolenia.
W Gminie Poraj uroczystości związane ze świętem odbyły
się w piątek 12 października, we wszystkich szkołach. Do
nauczycieli i pracowników oświaty wójt Łukasz Stachera,
skierował okolicznościowy list z życzeniami. W Szkole
Podstawowej im. L. Teligi i Gimnazjum im. K. Górskiego
władze gminne reprezentowała przewodnicząca Rady Gminy
Katarzyna Kaźmierczak, w Gimnazjum im. Jana Pawła II i w
Szkole Podstawowej im. Pokoju w Żarkach Letnisku Paweł
Krzyczmonik z Referatu Promocji UG, a w Szkole Podstawowej
im. Kazimierza Wielkiego, Szkole Podstawowej im. Dywizji
Jana Henryka Dąbrowskiego i Szkole Podstawowej im.
M.Konopnickiej w Choroniu – rzecznik Andrzej Kozłowski,
kierownik Referatu Promocji UG. W każdej szkole imprezie
towarzyszył bogaty program artystyczny przygotowany
przez uczniów. Nie obyło się bez podniosłej dla każdego
pierwszoklasisty uroczystości „pasowania” na ucznia. W
przygotowania do obchodów włączona była cała społeczność
szkolna. W Szkole Podstawowej w Choroniu odbył się doroczny
Dzień Patrona. Niezwykle bogaty artystycznie program
imprezy, przyciągnął spore grono mieszkańców miejscowości.
Władze Gminne reprezentowali: rzecznik Andrzej Kozłowski,
radny Andrzej Pawłowski, ks. proboszcz Jan Lisiecki oraz
sołtys Choronia Edward Mizera. Wszystkim pracownikom
gminnych placówek oświatowych składamy serdeczne
życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Wójt Stachera na Europejskim Kongresie MiŚP
Wystąpienie byłego Prezydenta RP Lecha Wałęsy zainaugurowało II Europejski Kongres
Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach. Wydarzenie było jednym z największych w
Europie Środkowo-Wschodniej, spotkań biznesowych adresowanych do sektora MŚP i władz
samorządowych. Wziął w nim udział wójt Gminy Poraj Łukasz Stachera.

W dniach od 24 do 27 września br. w Katowicach odbywał się II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
zorganizowany przez Regionalną Izbę
Gospodarczą w Katowicach. Kongres
był największym wydarzeniem skupiającym przedstawicieli małych i średnich
przedsiębiorstw w Europie ŚrodkowoWschodniej. W ramach tegorocznej edycji odbyło się ponad 60 paneli dyskusyjnych, w których wzięło udział ponad 250
polskich i zagranicznych prelegentów i
blisko 3 tys. uczestników. Czołowi polscy
politycy i przedstawiciele największych
europejskich przedsiębiorstw oraz prezesi instytucji wspierających przedsiębior8 Kurier Pora js ki N r 10/ 20 1 2

czość debatowali nad stanem małych
i średnich firm na rynku europejskim,
szukając nowych kierunków rozwoju dla
tego najliczniejszego w Polsce i Europie
sektora. W poniedziałek 24 września w
katowickiej Akademii Muzycznej, odbyła
się inauguracja Kongresu. Wśród licznych
gości byli m.in.: b.Prezydent RP Lech Wałęsa, wicepremier i minister gospodarki
Waldemar Pawlak, b.Przewodniczący
Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek,
minister rozwoju regionalnego Elżbieta
Bieńkowska. Wśród gości obecni byli
politycy, przedsiębiorcy i przedstawiciele samorządów lokalnych. W Kongresie
wziął udział wójt Łukasz Stachera. „W

Kongresie warto uczestniczyć.
To okazja, żeby
wziąć udział w
ważnych debatach, istotnych
dla współpracy małych i średnich przedsiębiorstw z samorządem lokalnym oraz spotkać się i porozmawiać z przedstawicielami
przedsiębiorstw”. - podsumowuje wójt
Łukasz Stachera. Patronat honorowy nad
II EKMŚP objęli: prezydent Bronisław Komorowski, przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso oraz przewodniczący Parlamentu Europejskiego
Martin Schulz.

tradycja : : who is who

Gmina Poraj na „Łossodzie”
Jurajska Kapela Biesiadna i Koło Gospodyń Wiejskich „Malwy ” z Poraja uświetniły tegoroczny „Łossod”, czyli jesienny
spęd owiec z hal. Impreza, jak co roku, odbyła się w Żabnicy, w gm. Węgierska Górka. Wyjazd zorganizowali Powiatowy
Zespół Doradztwa Rolniczego w Myszkowie i Wójt Gminy Poraj Łukasz Stachera.
Zespoły z Poraja stały się już rozpoznawalne w tym rejonie żywiecczyzny,
bowiem nie po raz pierwszy uświetniły regionalną imprezę „Łossod” na Hali
Boraczej w Żabnicy koło Węgierskiej
Górki. Impreza ma na celu uroczyste zakończenie jesiennego spędzenia owiec
z hal, połączonego ze świętem baców,
promujących wyroby owczarskie i pasterstwo. Występowały lokalne kapele
góralskie, ale po reakcjach publiczności
widać było, że zespoły z Poraja zyskały
prawdziwy aplauz i długo nie gasnącą
ochotę tańca rozbawionej publiczności. Swojej sympatii dla zespołów z Poraja nie kryli uczestniczący w imprezie

who is who w Gminie Poraj

przedstawiciele władz parlamentarnych, samorządowych i szefowie organizacji rolniczych z województwa
śląskiego. Cały obrzęd odbywał się w
bardzo przyjemnej atmosferze muzyki,
śpiewu i radości. W programie imprezy
była również msza św., liczne konkursy
i biesiada przy ognisku. Jurajska Kapela
Biesiadna wystąpiła w składzie: Mirosław Podlejski, Kazimierz Noszczyk,
Andrzej Kozłowski i Józef Majchrzak.
Wyjazd zespołów zorganizowali Józef
Ślusarz, kierownik PZDR w Myszkowie,
na co dzień grający w porajskiej kapeli i
Paweł Krzyczmonik z referatu promocji UG. Udział naszych lokalnych zespo-

łów możliwy był dzięki wsparciu wójta
Gminy Poraj Łukasza Stachery i Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego
w Myszkowie, za co członkowie Jurajskiej Kapeli Biesiadnej i KGW „Malwy”
składają gorące podziękowania. „To kolejny udział naszych gminnych zespołów
w dużych, regionalnych imprezach kultywujących folklor i tradycje. Beskidzkim
góralom i turystom, muzyka prezentowana przez oba zespoły wyraźnie wpada
w ucho. Jest to również doskonała okazja
do promocji Gminy Poraj w Województwie Śląskim”. - podkreśla Paweł Krzyczmonik z referatu promocji UG Poraj.

Ewelina Kustra

Dziś w „Who is who w Gminie Poraj” artystka plastyk Ewelina Kustra. Na co dzień mieszka w Masłońskim. Ewelina Kustra urodziła się w Częstochowie w 1972 roku. Swą edukację rozpoczęła od
Szkoły Podstawowej Nr 7, a następnie w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w
klasie o profilu pedagogicznym w tym mieście. Po maturze dostaje się na Policealne Studium Zawodowe w Technicznych Zakładach Naukowych w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej. Uczęszcza na kierunek Projektowanie Architektoniczne, które kończy tytułem Technik Architektury. Po
szkole rozpoczyna pracę w firmie meblowej jako projektant mebli, w szczególności mebli kuchennych. Kolejna praca zawodowa wiąże ją, obok projektowania mebli, z aranżowaniem przestrzeni
w domu i ogrodzie, a nawet projektowaniem zieleni i przestrzeni wokół domów. Kolejnym etapem
zawodowego życia jest firma zajmująca się produkcją bombek kształtnych, tam wykonuje modele
według których wykonywano formy w których później wydmuchiwano bombki, które trafiały na
rynki całego świata. Następnie trafia do naszej gminie. Początkowo pracuje jako stażystka w Urzędzie Gminy Poraj, a już w niedługim czasie związuje się z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Poraju i
zaczyna swoją przygodę jako Animator Kultury. Tu nareszcie może rozwinąć swoje zainteresowania związane z plastyką, w
szerokim tego słowa znaczeniu. Jednak ulubioną formą plastyki jest grafika wykonywana tuszem, piórkiem, urozmaicona
akwarelą lub suchą pastelą. To tu mocno wiąże się z Klubem Dorosłego Plastyka „KOLOR”, działającym w GOK-u w Poraju,
co niebawem owocuje wernisażem i wystawą prac autorskich. Prywatnie, w roku 1995 wyszła za mąż. Mąż Andrzej. W 1997
przychodzi na świat córka Aleksandra. W roku 2005 cała rodzina zostaje mieszkańcami naszej gminy, gdzie w spokojnym
i cichym Masłońskim mieszkają do dziś dnia. Marzenia, tak jak i cała Ewelina, ma skromne, zawodowo pragnie kolejnej
autorskiej wystawy, a dla rodziny zdrowia i szczęścia.
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30 dni w skrócie

Bogactwo języków- bogactwem Europy W Jastrzębiu uczą bawiąc, bawią ucząc
W świetlicy środowiskowej w Poraju odbyły się konkursy z
okazji Dnia Języków Europejskich. „Ogólnym celem konkursu było uświadomienie uczniom, że znajomość języków jest
bardzo ważna dla wzajemnego porozumienia się, poznania
różnic narodowych a także zachęcenie ich do nauki języków
obcych oraz pogłębienie sprawności porozumiewania się w
języku ojczystym, kształcenia umiejętności korzystania ze
słowników językowych”. - podkreśla Aneta Hyra – Górecka,
wychowawca świetlicy. Konkurs składał się z 6 kategorii, w
których najlepszymi okazali się: I miejsce Jakub Strzelczyk,
II miejsce Paulina Jakubczak, III miejsce Patrycja Olsińska.
Natomiast w konkursie plastycznym pt.”Języki otwierają drzwi
do Europy” zwyciężyli: I miejsce Paulina Jakubczak, II miejsce Aleksandra Jakubczak ,III miejsce Dominik Kocznur.

W Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Jastrzębiu,
28 września odbył się II Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.
Komisja składająca się z trzech młodych „egzaminatorów” –
Angeliki Jeziorowskiej, Magdaleny Studzińskiej i Wiktorii Wiśniewskiej (uczennic z klasy V) – przepytała innych uczniów
podczas przerw lekcyjnych. Uczniowie musieli poprawnie obliczyć dziesięć działań mnożenia, czyli wszystkie podane zadania, aby otrzymać międzynarodowy tytuł MT EXPERT. Szkolna
akcja była częścią międzynarodowej akcji mającej przybliżyć
dzieciom działania arytmetyczne.

Wycieczka do Krasiejowa
Sprzątanie Świata 2012
w Gimnazjum w Poraju

W tym roku termin polskiej odsłony akcji „Clean up the World”
przypadał na 14 – 16 września. Uczestniczyli w niej również
uczniowie Gimnazjum w Poraju. W dniu akcji sprzątania okolic Zalewu Porajskiego, uczniom towarzyszył happeningu plastyczny. W hallu Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego, pojawiła się papierowa forma w kształcie kuli ziemskiej, a uczniowie
doklejali różne odpady, symbolizujące zanieczyszczenie naszej planety. Po happeningu młodzież z opiekunami wyszła w
teren, by zatroszczyć się w tym roku o zanieczyszczone przez
dzikie wysypiska lasy i tereny otwartej zieleni wokół zalewu.
Koordynatorem akcji była Mariola Bugaj- nauczyciel biologii,
a happening przeprowadziła z gimnazjalistami nauczycielka
plastyki Marta Jędrzejewska.
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Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Starej odwiedziły
pełen fantazji i niespodzianek Jurapark w Krasiejowie. „Byliśmy na fantastycznej wycieczce w Krasiejowie, gdzie czekało
na nas mnóstwo atrakcji”. - mówią zgodnym chórem uczestnicy wycieczki, która odbyła się 26 września. Wspaniale bawiły się zarówno dzieci z przedszkola, jak i starsi uczniowie.
Dzieci miały okazję zobaczyć m.in.: „Tunel Czasu” - wędrówkę
poprzez dzieje naszej planety, ścieżkę dydaktyczną z rekonstrukcją wielu gatunków prehistorycznych stworzeń z trasą
zwiedzania wzbogaconą w liczne plansze z fotografiami środowisk roślinnych, charakterystycznych dla ery dinozaurów,
„Pawilon Paleontologiczny” i „Prehistoryczne Oceanarium”
oraz Kino Emocji 5D. Był to niezapomniany dzień dla każdego
wycieczkowicza.

30 dni w skrócie : : gospodarka komunalna

Gminny konkurs z angielskiego

W Szkole Podstawowej w Kuźnicy Starej odbył się I Gminny
Konkurs Wiedzy z Języka Angielskiego. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Poraj Łukasz Stachera. Komisja w składzie:
Anna Marciniak oraz Małgorzata Bartosik wyłoniła zwycięzców
konkursu w kategorii klasy I-III: Kl.I: Im.: Karolina Kocop z SP w
Kuźnicy Starej, IIm. Bartosz Nowakowski z SP w Jastrzębiu, III
m. Aleksandra Jędryka z SP w Poraju; kl.II: Im. Julia Kucharska
z SP w Żarkach Letnisku, IIm. Artur Witek z SP w Choroniu, IIIm.
Michał Mordoń z SP w Jastrzębiu; Kl.III: Im. Karolina Dobosz z
SP w Żarkach Letnisku, IIm. Nikola Maźniewska z SP w Poraju,
IIIm. Emilia Mizera z SP w Kuźnicy Starej. W kategorii klasy IVVI komisja w składzie: Agnieszka Chwist, Małgorzata Ludwik i
Marta Kowalczyk wyłoniły następujących zwycięzców: Kl.IV: Im.
Wiktoria Funiok z SP w Poraju, IIm. Natalia Będkowska-Kuśmierek z SP w Żarkach Letnisku, IIIm. Wiktor Szulc z SP w Jastrzębiu,
Kl.V: Im. Marta Olszewska z SP w Żarkach Letnisku, IIm. Klara

Karolkiewicz z SP w Poraju, IIIm. Żaklina Boy z SP w Kuźnicy
Starej; Kl.VI: Im. Jakub Owczarek z SP w Żarkach Letnisku, IIm.
Aleksandra Zalejska z SP w Choroniu, IIIm. Winicjusz Pilarski z SP
w Poraju. Wszyscy nagrodzeni otrzymali atrakcyjne nagrody w
postaci słowników i książek, ufundowane przez wójta Łukasza
Stacherę, które wręczyła dyrektor GOK w Poraju Magdalena
Ryziuk-Wilk.

Siedmiomilowe buty zawędrowały w Sudety

Działający od 5 lat przy porajskim Gminnym Ośrodku Kultury Klub Globtroterów Siedmiomilowe buty tradycyjnie
już w wita jesień w górach. Po Kotlinie Kłodzkiej, Pieninach, Beskidzie Śląskim i Tatrach w tym roku przyszła kolej na
Karkonosze, Góry Izerskie i Kotlinę Jeleniogórską.

W pierwszy październikowy weekend 25-osobowa (więcej nie zmieściło się w busiku) grupa
obieżyświatów ruszyła na spotkanie z górami, z
ambitnym zamiarem zdobycia Śnieżki. Niestety
już na początku złośliwy wiatr tak się rozhulał,
że unieruchomił wyciąg krzesełkowy na Kopę i
musieliśmy uruchomić program alternatywny,
tj. zwiedzenie trasy turystycznej w nieczynnej
już kopalni uranu w Kowarach. Godzinę później,
zupełnie niespodziewanie towarzyszyliśmy
młodej parze w drewnianym kościółku Wang
w Karpaczu – Bierutowicach. Po zasłużonym
odpoczynku w uroczym ośrodku wypoczynkowym, o swojsko brzmiącej nazwie Złoty Potok
w Karpaczu ruszyliśmy niedzielnym rankiem
w kierunku Gór Izerskich, zaliczając po drodze
rekreacyjny spacer do Wodospadu Szklarki w
Szklarskiej Porębie. W Świeradowie Zdroju w
najdłuższej w Sudetach (80 m długości) modrzewiowej krytej hali spacerowej zakosztowa-

liśmy smaku miejscowych wód radoczynnych
i udaliśmy się do Leśnej, gdzie zwiedziliśmy
wspaniały zamek Czocha z jego niesamowitą
historią i tajemniczymi zakamarkami.Na zakończenie sudeckiego rajdu odwiedziliśmy jeszcze
Kargula i Pawlaka w Muzeum „Samych swoich”

Ogłoszenie Nr 2

w sprawie nielegalnych przyłączy

„PORECO” Spółka z o. o. z siedzibą w Poraju, ul. Górnicza
21, informuje wszystkich odbiorców, którzy są podłączeni do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej administrowanej przez „PORECO” bez odpowiedniego zgłoszenia i/lub bez podpisanej umowy (również uprzednio z
Urzędem Gminy Poraj), że PRZEDŁUŻA OKRES w którym
istnieje możliwość zalegalizowania w/w przyłączy bez
sankcji karnych do dnia 30.11.2012 roku.
Po tym dniu, spółka przystąpi do weryfikacji podłączeń,
a w razie wykrycia pobierania wody z urządzeń wodociągowych i wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy, będzie
wszczęte postępowanie zgodnie z art. 28 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

w Lubomierzu i ciut zmęczeni wróciliśmy do
Poraja.Pogoda, na przekór złośliwym synoptykom, dopisała, podobnie jak humory wycieczkowiczom, zaś przyroda wspaniałymi jesiennymi pejzażami ubogaciła nasze wrażenia.
Organizator: Wiesław Popielak

i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Decyzja ta została
podjęta w związku z coraz większą ilością zgłaszanych
spraw. Informujemy, że nielegalne korzystanie z przyłączy wodnych i kanalizacyjnych jest zagrożone karami
zgodnie z art. 28. w/w ustawy (cyt., 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art.6 ust. 1,
pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze
grzywny do 5.000 zł.
4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa
w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo
grzywny do 10.000 zł…)
z wyrazami szacunku
Rafał Kępski
Prezes Zarządu
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Pamięć Dziejów
Pamięć Dziejów (cz.II) (rubrykę redaguje Wiesław Popielak)

Profesora Rosikonia sposób na życie
… długie, nietuzinkowe i aktywne, trzeba dodać na wstępie. Ale zacznijmy od początku.
Antoni Rosikoń urodził się 10 czerwca 1907 roku w Gródkowie Siewierskim na pograniczu ówczesnego zaboru rosyjskiego i pruskiego, ale po odzyskaniu przez Polskę niepodległości
rodzina przeniosła się do Choronia i tam spędził dzieciństwo i
młodość. W 1925 r. ukończył naukę i zdał maturę w Państwowym Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Częstochowie i
podjął studia na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej. 15 stycznia 1932 r. obronił dyplom z wynikiem
bardzo dobrym, uzyskując stopień inżyniera dróg i mostów.
Po ukończeniu studiów rozpoczął staż w Dyrekcji PKP w Katowicach w dziale nawierzchni poznając także pracę innych referatów. Następnie otrzymał nominację na kontrolera drogowego w Oddziale Drogowym w Tarnowskich Górach. Tam zapoczątkował i prowadził przez kilka lat prace naukowo badawcze
związane z naprawami podtorza a ich efektem było skonstruowanie aparatu do pomiaru i diagnostyki nierówności toku
szynowego, który został opisany w miesięczniku „Inżynier Kolejowy” nr 12/1935. Na wystawie 100-lecia kolei niemieckich
w Norymberdze w 1935 r. aparat wzbudził u wystawców duże
uznanie, co znalazło odbicie we wpisie nazwiska Antoniego
Rosikonia w specjalnej księdze gości honorowych wystawy.
W 1932 r. skonstruował i opatentował tzw. hamulec sankowy,
który na górkach rozrządowych i bocznicach jest stosowany
do dziś. W latach 30-ych prowadził i nadzorował eksperymentalne i kompleksowe prace przebudowujące szlaki kolejowe
na terenach odkształconych pod wpływem eksploatacji górniczej (m.in. na magistrali Śląsk – Porty).
1 stycznia 1939 r. zostaje awansowany na stanowisko naczelnika Oddziału Drogowego w Cieszynie Zachodnim. Wczesnym rankiem 1 września 1939 r., jako ostatni odjeżdża z tej
stacji (wraz z załogą) pociągiem ewakuacyjnym, wioząc w specjalnym azbestowym worku plany MOB.
W czasie okupacji (w latach 1940 – 45) pracował w kopalnictwie rud żelaza w okręgu Częstochowa; budował kopalnię
„Żarki” w Ostrowie oraz prowadził biuro inwestycyjne przedsiębiorstwa, które było znakomitą przykrywką dla ludzi z konspiracji.
Po wyzwoleniu Śląska i Zagłębia (jeszcze przed zakończeniem wojny) podejmuje pracę w nowo utworzonej Dyrekcji
Okręgowej PKP w Katowicach. Jako zastępca naczelnika Służby Drogowej prowadził wówczas odbudowę zniszczonych
torów i obiektów inżynierskich; w pierwszych dniach lutego
pilotował pierwszy pociąg z węglem ze Śląska do stolicy, a kilka tygodni później pierwszy pociąg osobowy relacji Katowice
– Warszawa.
W maju 1945 r. rozpoczął prowadzenie zajęć w Technicznych
Zakładach Naukowych w Katowicach, a we wrześniu tego roku
w Wyższej Szkole Inżynierów. Praktykę tę prowadził do 1948
r., wrócił wtedy do pracy na kolei; nadzorował elektryfikację
linii kolejowej Częstochowa – Katowice (wtedy przeniesiono
stację kolejową w Poraju (peron) na obecne miejsce). W 1958
r. pod kierownictwem inżyniera A. Rosikonia po raz pierwszy
przesunięto na szynach cały budynek – była to nastawnia na
stacji w Strzemieszycach. Zbudował własne laboratorium do
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tu i prototypowy aparat do
badania wpływu odkształceń poziomych podłoża
górniczego na rozkład naprężeń kontaktowych pod
ławą fundamentową. Wyniki badań zawarł w pracy
doktorskiej, którą obronił
we wrześniu 1964 r.
W roku 1967 trafił na
Politechnikę Śląską w Gliwicach, gdzie stworzył
Katedrę Budowy Kolei. W
1976 r. został Dyrektorem
Instytutu Dróg i Mostów
na Wydziale Budownictwa
Politechniki Śląskiej ze stopniem profesora kontraktowego. W
1977 r. Antoni Rosikoń przeszedł na emeryturę z tytułem doktora inżyniera, ale wykłady prowadził nadal – do roku 1982.
Wtedy znalazł czas na publikacje swoich prac, a książka „Budownictwo komunikacyjne na terenach objętych szkodami
górniczymi” została wyróżniona nagrodą Polskiej Akademii
Nauk, jako podręcznik unikatowy.
W roku 2000 rektor Politechniki Śląskiej złożył do Centralnej
Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych wniosek o
nadanie tytułu profesorskiego. Tytuł profesora nauk technicznych został przyznany i wręczony Antoniemu Rosikoniowi 25
maja 2001 r. przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.
W dniu 24 listopada 2008 r. został za swe zasługi dla kraju odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim OOP.
W 2007 roku, w stulecie urodzin Profesora, odprawiona została w kościele parafialnym w Choroniu uroczysta msza św.
w której uczestniczyła liczna bliższa i dalsza rodzina Jubilata
i liczna rzesza przyjaciół. W tym samym roku na Politechnice
Śląskiej odbyła się promocja jego książki „O obrotach podpór
i przęseł mostu”, w czasie której budził u słuchaczy żywe zainteresowanie swym entuzjazmem i pasją doświadczonego
badacza. Wszyscy zgodnie podkreślali, że ma on rzadki dar
porywania słuchaczy, przyciągania ich uwagi i nigdy przy tym
nie posiłkuje się żadnym konspektem czy kartką.
Wspomnienie o Profesorze można by zakończyć słowami
jego wychowanki dr inż. Ewy Kononowicz: człowiek – pasjonat, inżynier humanista. Obdarzony przez los długim życiem,
potrafił to życie wykorzystać w pełni, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami technicznymi, na pożytek ludzi i nauki. Ulubiona praca wypełniała i wypełnia nadal wszystkie Jego dni.
Nieustannie poszukujący, kształcący się, zawsze nadąża za postępem wiedzy i techniki, sam wnosząc niemały w nią wkład.
Miał przy tym szczęście znajdować się w centrum spraw i zdarzeń ważnych i interesujących, nigdy nie odgrywając roli biernego obserwatora.
Największą sztuką życia Pana Profesora jest chyba niezaprzeczalny fakt, że umiał się zestarzeć z wdziękiem. Chciałoby
się przy tym zauważyć, że każdy z nas może stać się jeszcze
młodym, ale musimy się w tym przez bardzo wiele lat zaprawiać. Panu Profesorowi to się w pełni udało ! *
* źródło: biuletyn „Z życia Politechniki Śląskiej”, K. Kłosek, Kierownik Katedry Dróg i Mostów

kulinaria : : religia

Gotowanie w Choroniu

W środę 19 września odbyła się IV edycja popularnych i cieszących się dużą frekwencją Warsztatów Kulinarnych.
Tym razem entuzjaści gotowania spotkali się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Choroniu. Zajęcia, już nie po
raz pierwszy, prowadziła znakomita kucharka, Jolanta Zalega – radna Gminy Poraj.
Tym razem postawiono na specjały
kuchni lokalnej. Przygotowano tradycyjne dla regionu pieczonki i typowo chorońską potrawę - kućmoki. W przygotowanie tej edycji Warsztatów włączyli się
strażacy ochotnicy z OSP Choroń, a także
tamtejszy sołtys Edward Mizera i radny
Andrzej Pawłowski. Wspierał również
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Myszkowie. Uczestnicy warsztatów
- a co warto zaznaczyć - byli wśród nich
również panowie, solidnie zaangażowali
się w przygotowanie obu potraw, które
później na godzinę trafiły czy to do piekarnika, czy wprost na ogień, którym
zaopiekowali się druhowie ochotnicy.
W trakcie, kiedy oba dania przechodziły tzw. obróbkę termiczną, uczestnicy warsztatów spędzili miło czas przy
dźwiękach Jurajskiej Kapeli Biesiadnej.
Był wspólny śpiew i prawdziwa biesiada,
która tradycyjnie towarzyszy pieczeniu

pieczonek. Uczestników warsztatów
odwiedził wójt Łukasz Stachera, który
po degustacji przygotowanych potraw
nie szczędził pochwał pod adresem sze-

fowej naszej warsztatowej kuchni, czyli
Jolanty Zalegi, ale także gratulował jej
„uczniom” – uczestnikom IV Warsztatów
Kulinarnych.

Porajska młodzież w hołdzie Janowi Pawłowi II

Kościół pełen mieszkańców gminy, słuchających w zadumie, ciszy i skupieniu, zajęte wszystkie miejsca i wspaniała muzyka,
przeplatana projekcja grafiki komputerowej - tak wyglądał Kościół w Poraju, w niedzielę 14 października, gdzie odbył
się uroczysty koncert poświęcony obchodom Dnia Papieskiego.

„Jan Paweł II – Papież Rodziny”- pod takim
hasłem w niedzielę 14 października w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Poraju odbył się uroczysty koncert poświęcony obchodom XII Dnia Papieskiego.
W tym dniu, jak co roku, uczniowie Gimnazjum, przeprowadzali zbiórkę przed kościołem na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego
Tysiąclecia”. Wieczorem zespół parafialny
„Oazis” oraz uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, pod opieką nauczycieli:
Aleksandry Kupczyk, Haliny Masłoń,
Rafała Polegaja oraz ks. Emila Kałuży organizatora obchodów, przygotowali w
Kościele Parafialnym koncert pt.: „bł. Jan
Paweł II - in memoriam”. Uczniowie przedstawili także montaż słowno – muzyczny,
oparty na nauczaniu papieskim o rodzinie,
którego akcentem była projekcja grafiki
komputerowej Marty Raźniewskiej stypendystki „Dzieła Nowego Tysiąclecia”
- „Pontyfikat przełomów”. W obchodach
XII Dnia Papieskiego wzięło udział kilkaset
osób, w tym wójt Łukasz Stachera, Beata
Cichoń, dyrektor Gimnazjum w Poraju,
Danuta Służałek – Jaworska, dyrektor

SP w Poraju, przewodnicząca Rady Gminy
Katarzyna Kaźmierczak wraz z radnymi
oraz dyrektor GOK-u Magdalena Ryziuk
- Wilk. Odbiorcy byli pod ogromnym wrażeniem zaprezentowanych pieśni religijnych w wykonaniu dzieci i młodzieży wraz
z zespołem „Oazis” oraz prezentacji multimedialnej, jak i pięknych myśli związanych
z przesłaniem bł. Jana Pawła II. Blisko dwie
godziny programu, wprowadziły publicz-

ność w stan zamyślenia i ukojenia. Koncert
zakończyło wspólne odśpiewanie „Barki”.
Brawom i bisom nie było końca. „Dziękuję
tym, którzy przybyli na Dzień Papieski, jak i
wykonawcom tego przedsięwzięcia: zespołowi, dzieciom i młodzieży, jak również nauczycielom oraz instytucjom, które wsparły
organizację Dnia Papieskiego w Poraju” podsumowuje ks. Emil Kałuża, organizator przedsięwzięcia.
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sport gminny

Młodzi siatkarze z Poraja trzecią siłą w województwie
W piątek 28 września

w Częstochowie odbył się finał wojewódzki w piłce siatkowej „Orlik Volleymania”. Wśród drużyn

1997-1998, wystąpiła reprezentacja Gimnazjum im K. Górskiego w Poraju, która po wygraniu
etapu, reprezentowała powiat myszkowski. Zawodnicy z Poraja zajęli trzecie miejsce w województwie

chłopców z rocznika
pierwszego
śląskim.

Po losowaniu Gimnazjum Poraj trafiło do
grupy A. W pierwszym meczu Poraj zagrał
z Będzinem, gdzie po bardzo wyrównanym i zaciętym meczu, wygrał 2:1 w setach
(16:14), (10:15), (16:14). W drugim meczu
grupowym Poraj zmierzył się z Gimnazjum
z Mykanowa, i tu niestety przegraliśmy 2:0.
Decydujący mecz o wyjście z grupy gimnazjaliści z Poraja zagrali z rówieśnikami z
Jastrzębia Zdroju. Na to spotkanie zawodnicy porajskiego gimnazjum wyszli bardzo

zmotywowani oraz pewni swoich umiejętności i nie dali szans drużynie z Jastrzębia
wygrywając 2:0 w setach (15:10), (15:10)
tym samym awansując do półfinału z drugiego miejsca. W półfinale Poraj zmierzył
się MTS Winner Czechowice-Dziedzice,
przegrywając 1:2 w setach (5:15), (15:13),
(10:15), jak się później okazało, ze zwycięzcami turnieju. W meczu o trzecie miejsce
zawodnicy Gimnazjum Poraj zagrali z
MUKS Orzesze, zwyciężając 2:1 w setach

Plażówka o Puchar Wójta
W niedzielę 8 września odbył się Turniej
Siatkówki Plażowej o Puchar Wójta Gminy Poraj. Zawody rozegrano na boisku
do plażówki przy porajskim „Orliku”. Organizatorem turnieju był Paweł Churas,
który pełnił też rolę sędziego podczas
rozgrywania spotkań. W turnieju wzięło udział 13 par, które rywalizowały w
dwóch kategoriach: mężczyzn i mikstów.
W kategorii mikstów zwyciężyła para:
Ania Cichoń/Szymon Bereza, a w kategorii mężczyzn po emocjonującym finale wygrała para: Paweł Nowak/Krzysztof
Marciniec. W imieniu Wójta Gminy Poraj
Łukasza Stachery, nagrody wręczyła Przewodnicząca Rady Gminy Poraj
Katarzyna Kaźmierczak.
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(15:13), (14:16), (15:9). „To duży sukces mojej drużyny, a ciężka i systematyczna praca
przynosi efekty. Dziękuję chłopakom za zaangażowanie i walkę o każdą piłkę. Ciężko
się gra na otwartym boisku, gdzie dużą rolę
odgrywają warunki atmosferyczne. Jeszcze
raz gratuluję chłopakom, jesteśmy trzecim
zespołem w województwie śląskim.”- powiedział zadowolony trener i opiekun
drużyny porajskiego Gimnazjum Paweł
Churas.

sport gminny

Pożegnaliśmy Wojciecha Stacherę
We

łzach, chłodzie i przelotnie padającym deszczu, w środę

zmarłego współzałożyciela
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października pożegnaliśmy

Wojciecha Stacherę,

LKS „Polonii” Poraj i legendę porajskiego sportu.

Rodzina, przedstawiciele władz samorządowych województwa, powiatu i gmin ościennych, przedstawiciele lokalnych środowisk Gminy Poraj, zarząd, zawodnicy, kadra trenerska i sympatycy, pożegnali zmarłego Wojciecha Stacherę, współzałożyciela Ludowego
Klubu Sportowego „Polonia” Poraj, Członka Zarządu Klubu, legendę porajskiego sportu.
Setki osób uczestniczyły w ostatnim pożegnaniu. Zmarły był tatą wójta Łukasza Stachery. „Był całym sercem oddany sprawom naszego klubu, człowiekiem o nieskalanej
szlachetności i wielkiej dobroci. Będzie go nam bardzo brakowało” - mówi prezes LKS
„Polonia” Poraj Michał Grzybowski. Zmarł 21 października. Miał 59 lat. Przegrał walkę z
chorobą nowotworową. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w kościele parafialnym
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poraju, gdzie odbyła się msza św. koncelebrowana
przez księży porajskiego dekanatu. Uroczystości pogrzebowe uświetniła Orkiestra Dęta
z Choronia. Wojciech Stachera był współzałożycielem LKS „Polonii” Poraj, wieloletnim,
wybitnym i aktywnym działaczem, członkiem Zarządu Klubu, legendą porajskiego sportu. W Osobie Zmarłego tracimy niezwykle oddanego i wiernego Przyjaciela, znawcę i
eksperta piłki nożnej. Nigdy już nie usłyszymy Jego charakterystycznego dopingu „Polonii”, tworzącego niezapomniany koloryt sportowego widowiska piłkarskiego.

SIATKARSKIE MIKSTY W JASTRZĘBIU
W czwartek 27 września, na obiekcie boiska sportowego przy Szkole
Podstawowej w Jastrzębiu, odbył się
Turniej Piłki Siatkowej Mikstów Szkół
Podstawowych o Puchar Wójta Gminy
Poraj Łukasza Stachery. Ostateczna
kolejność: 1. Żarki Letnisko, 2. Poraj,
3.Choroń, 4.Jastrząb i 5.Kuźnica Stara.
Organizatorem zawodów było Porajskie Towarzystwo Krzewienia Kultury
Fizycznej i Sportu i nauczyciele wf, a
odbyły się pod opieką trenera i prezesa
Andrzeja Pawłowskiego, który wraz z
wójtem Łukaszem Stacherą, wręczyli
nagrody w postaci pucharów i dyplomów dla zwycięzców turnieju.

Osyra trenerem „Polonii”
Od 8 października trenerem pierwszej LKS
„Polonii” Poraj jest Wojciech Osyra. Zastąpił na stanowisku Krzysztofa Całusa, któremu Zarząd LKS „Polonii” Poraj dziękuje za
dotychczasową pracę z pierwszą drużyną.
Całus będzie nadal pracował z młodzieżą w
klubie. Osyra jest trenerem z licencją UEFA
PRO. Był trenerem GKS Katowice, Kolejarza Stróże, Górnika 09 Mysłowice i innych.
Ostatnio trenował III-ligowy MKS Myszków.
Nasza drużyna pod wodzą nowego trenera
rozegrała dotychczas dwa spotkania, w tym
m.in. wygrywając z Unią Rędziny 1:0.
Życzymy naszemu szkoleniowcowi samych
sukcesów.
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Prace w parku w Żarkach Letnisku

Ruszyła nowa wersja Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Poraj

Rozstrzygnięty został przetarg na
II etap budowy kanalizacji w Jastrzębiu

Powstają alejki między blokami
w Poraju

promujemy lokalne firmy!
ładek reklamowych
Istnieje możliwość insertowania wk
w Kurierze Porajskim.
d nr tel. 34 314 55 48
16 Kuri e r Pora js ki N r 10/
2 0ow
1 2 e informacje - GOK w Poraju po
Szczegół

